
Стеклянные торшеры передают характеристики светопотока почти без
искажений, чем выигрывают у других материалов. Можно заказать модель,
которая будет излучать свет нужной вам интенсивности, иметь несколько
источников в конструкции. Так желаемый эффект усиливается, вы сами задаете
оптимальные направления, если элементы подвижные. Только этим
возможности, которые дает модель, не ограничиваются.

Торшер стеклянный – правильная и безопасная установка

Такой напольный светильник хорошо подойдет для организации зоны отдыха в
просторной комнате. Хотя модели изготавливают из более прочного стекла по
сравнению с тем хрупким материалом, который применяли ранее, лучше
заранее позаботиться о выборе места установки. Постоянно задевать
светильник, ронять его в любом случае нежелательно. Особенно важно не
игнорировать этот момент в доме с маленькими детьми.

В остальном установка стеклянного торшера происходит просто, быстро, без
дополнительных работ по разрушению стен. Нужна только розетка рядом с
местом монтажа, ничего больше. Торшер объединяет в себе броскую
декоративную часть интерьера и достаточно интенсивное освещение. В
мощности он уверенно выигрывает у других типов дополнительного света и сам
по себе привлекает внимание интересным дизайном. Если установить
несколько моделей, иногда ими спокойно заменяют даже общее освещение.

Что дают стеклянные плафоны

1. Настолько яркий свет, насколько это возможно. Источник не бьет по
глазам, они защищены от прямого воздействия луча. Плюс торшер
стекло сам по себе не создает препятствий для проникновения света
сквозь поверхность плафона, например, в отличие от металла.

2. Игру с интенсивностью света. Для этого в каталоге торшеров выбирают
нужные цвет, отделку, форму плафонов. Темные оттенки приглушают
яркость, прозрачные, наоборот, дают максимальный уровень. Матовое
покрытие дополнительно уменьшает интенсивность.

3. Возможность выбирать направление луча. Расширенная книзу форма
плафона распространяет свет по периметру комнаты. Узкая
сосредоточивает луч на конкретной области. Такой торшер из стекла
удобнее при зонировании.

4. Разные варианты стилей. Стекло хорошо реагирует на обработку. Его
оформляют в любые цвета, наносят принты, меняют структуру
поверхности, как того требует дизайнерский эскиз.

5. Простоту ухода. Не будете тратить много времени на чистку. Только
периодически протирать плафоны влажной тканью без агрессивных
моющих средств.



Отделка на все время пользования остается в идеальном состоянии.
Напольный светильник из стекла будет долго, исправно работать, а материал
сохранит вид, не утратит привлекательность, не станет тусклым.

В нашем магазине можно посмотреть модели разных стилей. Стекло
приветствуют классика, минимализм, лофт, хай-тек, флористика. Мы поможем
выбрать интересный вариант стеклянного торшера под интерьер комнаты,
рассчитаем нужный показатель мощности. Наши сотрудники посоветуют, на
какие еще технические характеристики обратить внимание, чтобы освещение
точно удовлетворяло цели пользования. За помощь не берем деньги, так что вы
ничем не рискуете.

Украинская версия

Скляні торшери передають характеристики світлового потоку майже без
спотворень, чим виграють у інших матеріалів. Можна замовити модель, яка
буде випромінювати світло потрібної вам інтенсивності, мати кілька джерел в
конструкції. Так бажаний ефект посилюється, ви самі задаєте оптимальні
напрямки, якщо елементи рухливі. Тільки цим можливості, які дає модель, не
обмежуються.

Торшер скляний – правильна і безпечна установка

Такий підлоговий світильник добре підійде для організації зони відпочинку в
просторій кімнаті. Хоча моделі виготовляють з міцнішого скла в порівнянні з тим
крихким матеріалом, який застосовували раніше, краще заздалегідь подбати
про вибір місця установки. Постійно зачіпати світильник, роняти його в
будь-якому випадку небажано. Особливо важливо не ігнорувати цей момент в
домі з маленькими дітьми.

В іншому установка скляного торшера відбувається просто, швидко, без
додаткових робіт по руйнуванню стін. Потрібна тільки розетка поруч із місцем
монтажу, нічого більше. Торшер об'єднує в собі помітну декоративну частину
інтер'єру і досить інтенсивне освітлення. В потужності він впевнено виграє у
інших типів додаткового світла і сам по собі привертає увагу цікавим дизайном.
Якщо встановити кілька моделей, іноді ними спокійно замінюють навіть
загальне освітлення.

Що дають скляні плафони

1. Настільки яскраве світло, наскільки це можливо. Джерело не б'є по очах,
вони захищені від прямого впливу променя. Плюс торшер скло сам по



собі не створює перешкод для проникнення світла крізь поверхню
плафона, наприклад, на відміну від металу.

2. Гру з інтенсивністю світла. Для цього в каталозі торшерів вибирають
потрібні колір, обробку, форму плафонів. Темні відтінки приглушують
яскравість, прозорі, навпаки, дають максимальний рівень. Матове
покриття додатково зменшує інтенсивність.

3. Можливість вибирати напрям променя. Розширена донизу форма
плафона поширює світло по периметру кімнати. Вузька зосереджує
промінь на конкретній області. Такий торшер зі скла зручніше при
зонуванні.

4. Різні варіанти стилів. Скло добре реагує на обробку. Його оформляють в
будь-які кольори, наносять принти, змінюють структуру поверхні, як того
вимагає дизайнерський ескіз.

5. Простоту догляду. Не будете витрачати багато часу на чистку. Тільки
періодично протирати плафони вологою тканиною без агресивних
миючих засобів.

Оздоблення на весь час користування залишається в ідеальному стані.
Підлоговий світильник зі скла буде довго, справно працювати, а матеріал
збереже вигляд, не втратить привабливість, не стане тьмяним.

У нашому магазині можна подивитися моделі різних стилів. Скло вітають
класика, мінімалізм, лофт, хай-тек, флористика. Ми допоможемо вибрати
цікавий варіант скляного торшера під інтер'єр кімнати, розрахуємо потрібний
показник потужності. Наші співробітники порадять, на які ще технічні
характеристики звернути увагу, щоб освітлення точно задовольняло цілі
користування. За допомогу не беремо гроші, тому ви нічим не ризикуєте.


